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ØKONOMI I VESTERHAVSKIRKEN
Vesterhavskirken er en evangelisk luthersk frimenighed under Luthersk Mission. Kirken er økonomisk
uafhængig af andre, og dermed afhængig af gaver fra kirkens medlemmer – og derfor har vi brug for
din hjælp. Kirkens omkostninger omfatter bl.a.:
•

Aflønning af præst

•

Afvikling af gudstjenester

•

Børnekirke, dåb, konfirmationer, begravelser m.m.

•

Kurser for frivillige

•

Evangelisationstiltag

•

Kørselspenge

Vesterhavskirken er en kirke for alle uafhængigt af gaver – og det vil vi holde fast i. Men vi vil gerne
opfordre dig til sammen med Gud at tage stilling til hvorvidt du kan bidrage økonomisk til
Vesterhavskirkens arbejde.

”Giv, så skal der gives jer.” (Luk 6,38)
Du har mulighed for at bidrage økonomisk på følgende måder.

KONTINGENT
Et medlemskab af Vesterhavskirken koster 50 kr. årligt i 2020, og kan indbetales ved kontooverførsel
til 7045-0001280534.
Kontingentets størrelse vedtages årligt på generalforsamlingen.

ENKELTGAVER
BANKOVERFØRSEL
Du kan overføre en enkelt gave til Vesterhavskirkens bankkonto 7045-0001280534.

KONTANT
Du kan også give gaven kontant ved henvendelse til Vesterhavskirkens kasserer.
For begge dele gælder det at du kan trække gaven fra i skat, hvis du angiver dit CPR-nummer – enten
som kommentar til bankoverførslen, eller mundtligt til kasseren ved en kontant gave.
Du kan dog højest få et fradrag på 16.600 kr. årligt (2020 niveau) for samtlige gaver til kirker,
velgørenhed, foreninger m.m. Du skal ikke selv indberette gaven til SKAT – det sørger vi for.
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FASTE GAVER
FAST BANKOVERFØRSEL
Hvis du ønsker at støtte kirkens arbejde fast, kan du oprette en fast overførsel i din netbank, så du
månedligt overfører et fast beløb til Vesterhavskirken. Også her skal du angive dit CPR-nummer som
kommentar for at gaven kan angives til SKAT. Faste gaver indgår også i de maksimalt 16.600 kr.
årligt (2020 niveau) du kan få fradrag for.

GAVEBREV
Du kan også vælge at forpligte dig i mindst 10 år til at give gaver til Vesterhavskirken ved hjælp af et
gavebrev. Ved brug af et gavebrev giver du enten en fast procentdel af din indkomst, eller et fast
årligt beløb. Der kan maksimalt tegnes et gavebrev på 15 % af din årlige indkomst, og hele gaven kan
trækkes fra i skat, når du forpligter dig i 10 år. Denne type gave indgår altså ikke i de før nævnte
16.600 kr. årligt (2020 niveau).
Et gavebrev oprettes via Luthersk Mission og mærkes ”Vesterhavskirken”. Du opretter det ved at
udfylde en blanket og fremsende det til Luthersk Missions sekretariat. Du finder blanketten her.
Et gavebrev via Luthersk Mission kan også fordeles mellem flere arbejdsgrene i Luthersk Mission,
både lokalt, nationalt og internationalt, og fordelingen kan i løbet af den periode du forpligter dig
ændres.
Vi opfordrer til at man giver gaver i løbet af året, f.eks. ved hjælp af faste gaver, da Vesterhavskirkens
omkostninger også skal betales løbende.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at oprette fast bankoverførsel eller gavebrev, så kontakt
gerne Vesterhavskirkens kasserer Jakob Søe Østerby på kasserer@vesterhavskirken.dk eller telefon
26 11 99 00.
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